Wyniki wyborów
parlamentarnych 2015
Wybory do sejmu i senatu, które odbyły się
25 października br. zakończyły się zwycięstwem
Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.
Z powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego mandat senatora zdobył Zdzisław Pupa, a mandat poselski
Kazimierz Moskal. Frekwencja w Gminie Sędziszów
Małopolski wyniosła 55 procent.

Kazimierz Moskal, poseł RP

Kandydatami reprezentuj¹cymi Powiat
Ropczycko-Sêdziszowski w wyborach do
senatu byli Zdzis³aw Pupa z Prawa i Sprawiedliwoœci oraz reprezentant Platformy
Obywatelskiej Ryszard Kapa³a. O mandat
poselski ubiegali siê z komitetu PiS Bernadeta Frysztak oraz Kazimierz Moskal, z listy
Polskiego Stronnictwa Ludowego Barbara Traciak i Wies³aw Rygiel, a z listy Kukiz
15 Maja Ignaœ. Mandat senatorski uzyska³
Zdzis³aw Pupa, natomiast mandat poselski
Kazimierz Moskal.
W wyborach do senatu województwo
podkarpackie podzielone by³o na 5 okrê-

gów wyborczych, gmina Sêdziszów Ma³opolski by³a w okrêgu nr 55. Zdecydowanie
wygra³ Zdzis³aw Pupa, który uzyska³ 118 567
g³osów. Natomiast w wyborach do sejmu
Podkarpacie by³o podzielone na dwa okrêgi wyborcze, gmina Sêdziszów M³p. by³a
w o krêgu nr 23. W okrêgu tym wybieranych by³o 15 pos³ów, a kandydatów by³o a¿
276. 12 mandatów uzyska³ komitet wyborczy Prawa i Sprawiedliwoœci. Dwa mandaty
uzyska³a PO, a jeden Kukiz 15.
Frekwencja w Gminie Sêdziszów Ma³opolski wynios³a 55 proc., najwy¿sz¹ frekwencjê odnotowano w Zagorzycach Dolnych,

Głosy oddane na kandydatów
z Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego
Zdzisław Pupa – 118 567
Ryszard Kapała – 39 060
Kazimierz Moskal – 24 128
Bernadeta Frysztak – 8 870
Maja Ignaś – 4 506
Wiesław Rygiel – 1 715
Barbara Traciak – 432

Zdzisław Pupa, senator RP
gdzie do urn posz³o a¿ 65 proc. upowa¿nionych do g³osowania. A¿ 70 proc. wszystkich oddanych g³osów zdoby³ KW Prawo
i Sprawiedliwoœæ, 10 proc. g³osów przypad³o KW Kukiz 15, natomiast Platforma
Obywatelska uzyska³a 6,6 proc, a Polskie
Stronnictwo Ludowe 4 proc.
Mieszkañcy gminy Sêdziszów M³p. najwiêkszego poparcia udzielili Bernadecie
Frysztak, która uzyska³a 4102 g³osy. Drugi
w kolejnoœci by³ Kazimierz Moskal z liczb¹
1767 uzyskanych g³osów oraz Maja Ignaœ
z liczb¹ 490 osób.
p

KSU i Majka Jeżowska gwiazdami Dni Sędziszowa 2016

Przyszłoroczne Dni Sędziszowa uświetnione będą
występami dwóch gwiazd. Zespół KSU został zwycięzcą plebiscytu „Wybierz Gwiazdę Dni Sędziszowa 2016”, natomiast Majkę Jeżowską, z myślą
o najmłodszych mieszkańcach gminy, zaprosił burmistrz Sędziszowa Małopolskiego. Koncert odbędzie się 26 czerwca 2016 roku.
Gwiazdê przysz³orocznych Dni Sêdziszowa tym razem wybierali sami mieszkañcy
gminy. We wrzeœniu og³oszono dwuetapowy plebiscyt. W pierwszym etapie internauci
za poœrednictwem strony internetowej
Urzêdu Miejskiego mogli zg³aszaæ swoje
propozycje wykonawców, których chcieliby zobaczyæ na scenie w czasie przysz³orocznych Dni Sêdziszowa. Spoœród zg³oszoBIULETYN SĘDZISZOWSKI u nr 10 (215) u listopad 2015

nych propozycji zosta³y wybrane te, które
wœród zg³oszeñ powtarza³y siê najczêœciej,
a tak¿e mieœci³y siê w za³o¿eniach bud¿etowych gminy.
Drugi etap polega³ na g³osowaniu, równie¿ za poœrednictwem strony internetowej www.sedziszow-mlp.pl na piêæ propozycji: KSU, IRA, Ich Troje, Enej oraz Raggafaya. G³osowaæ mo¿na by³o raz dziennie
do 15 paŸdziernika br. Walka wœród fanów
zg³oszonych wykonawców trwa³a do ostatniej chwili, a ostateczne wyniki sondy wygl¹da³y nastêpuj¹co:
1. KSU – 7532 g³osy
2. Ich Troje – 7515 g³osów
3. Enej – 1217 g³osów
4. IRA – 249 g³osów
5. Raggafaya – 175 g³osów

A zatem zgodnie z wol¹ g³osuj¹cych
gwiazd¹ Dni Sêdziszowa 2016 zosta³ zespó³
KSU.
Dodatkow¹ atrakcj¹, zaplanowan¹ specjalnie z myœl¹ o najm³odszych mieszkañcach gminy, bêdzie koncert Majki Je¿owskiej. Burmistrz Sêdziszowa M³p. Bogus³aw
Kmieæ, po koncercie charytatywnym gwiazdy, który odby³ siê 15 paŸdziernika br.
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym, zaprosi³
piosenkarkê, aby wyst¹pi³a na Dniach Sêdziszowa. Artystka zgodzi³a siê i w ten sposób jej wystêp bêdzie czêœci¹ przysz³orocznej zabawy na stadionie Lechii.
p
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Otwarcie drogi
Gumat – Ropczyce-Kolonia
M

ieszkańcy mogą już korzystać z drogi Sędziszów-Gumat – Ropczyce-Kolonia. Długo wyczekiwana inwestycja ułatwi komunikację między
miastami. Oficjalnego otwarcia drogi i przecięcia
wstęgi 20 października br. dokonał burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. Na granicy
z Gminą Ropczyce włodarz Sędziszowa uścisnął dłoń
z burmistrzem Ropczyc Bolesławem Bujakiem.

Droga powsta³a w ramach zadania: „Budowa obwodnicy pó³nocnej w Sêdziszowie
Ma³opolskim – etap III po³¹czenie Gumat
– Ropczyce-Kolonia wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹”. Umowê z wykonawc¹, firm¹ EUROVIA POLSKA SA, podpisano 20 marca 2015 r., a prace zakoñczy³y siê 15 paŸdziernika br. Wartoœæ umowy
to 1 983 103,02 z³, z czego dofinansowanie
z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych Etap II. Bezpieczeñstwo –

4

Dostêpnoœæ – Rozwój wynios³o 863 970 z³.
Dziêki temu powsta³ 600-metrowy odcinek
o nawierzchni bitumicznej i szeroki na
6 m. Po obu stronach jezdni s¹ chodniki,
a po stronie po³udniowej dodatkowo œcie¿ka rowerowa. Ca³y odcinek jest oœwietlany
19 lampami. Inwestycja Gminy Sêdziszów

³¹czy siê z drog¹, któr¹ w ubieg³ym roku
wybudowa³a Gmina Ropczyce.
Nowa droga ³¹czy tereny przemys³owe
Sêdziszowa z ulic¹ Kolonia w Ropczycach.
Inwestycja ta zdecydowanie u³atwi komunikacjê zarówno osobom mieszkaj¹cym w tej
okolicy, jak i osobom doje¿d¿aj¹cym do pracy w Ropczycach czy Sêdziszowie. Nie bêdzie ju¿ koniecznoœci nadk³adania drogi, by
dojechaæ do dawnej „czwórki”, czyli DK 94.
Na oficjalnym otwarciu drogi i przeciêciu wstêgi spotkali siê burmistrzowie obydwu miast oraz pose³ Kazimierz Moskal,
Jacek Magdoñ, radny wojewódzki, który
reprezentowa³ marsza³ka województwa
podkarpackiego, starosta ropczycko-sêdziszowski Witold Dar³ak, Dorota Sêd³ak, cz³onek zarz¹du powiatu, proboszczowie sêdziszowskich parafii: ks. Ryszard Lis i ks.
Krzysztof Gac, który poœwiêci³ inwestycjê.
Obecni byli te¿ radni Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. oraz radni powiatowi, a tak¿e przedstawiciele policji i mieszkañcy, którzy na co dzieñ bêd¹ korzystaæ z drogi.
p
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70-lecie sędziszowskiego
Liceum Ogólnokształcącego
12

października 2015 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotr Skargi w Sędziszowie Młp. odbyła się pierwsza część obchodów
70. Jubileuszowego roku szkolnego. Kolejny punkt
zaplanowano na 14 listopada 2015 r., który połączony będzie z balem absolwentów.
Uroczystoœci rozpoczêto od Mszy Œwiêtej w Parafialnym Koœciele p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego, odprawianej przez J. E. Biskupa Edwarda Bia³og³owskiego, przy koncelebrze ksiê¿y z sêdziszowskich koœcio³ów
i ksiê¿y absolwentów szko³y. Kulminacyjnym
punktem uroczystoœci by³o ods³oniêcie
przez przewodnicz¹c¹ szkolnego samorz¹du uczniowskiego Ma³gorzatê Bodziany
i poœwiêcenie przez ks. Biskupa, p³askorzeŸby ksiêdza Piotra Skargi – patrona szko³y.
Uroczystoœæ odbywaj¹c¹ siê w hali widowiskowo-sportowej, prowadzili dyrektor
szko³y Lucyna Doroba i przewodnicz¹cy
Komitetu Organizacyjnego pu³kownik dyplomowany Leszek Pos³uszny, absolwent liceum. Uczniowie klas pierwszych w tym
uroczystym dniu sk³adali œlubowanie, staj¹c siê tym samym pe³noprawnymi cz³onkami szkolnej spo³ecznoœci.
Historiê szko³y, jej rozwój na przestrzeni
70 lat, osi¹gniêcia jej uczniów, nauczycieli
i absolwentów przedstawiono w formie
prezentacji multimedialnej. Kolejny punkt
programu poœwiêcony by³ wyst¹pieniom
zaproszonych goœci, którzy nie ¿a³owali s³ów
uznania dla osi¹gniêæ szko³y, gratulowali
sukcesów, ¿yczyli dalszych spektakularnych
przedsiêwziêæ a zabieraj¹cy g³os absolwenci wracali do wspomnieñ z okresu pobytu
w szkole. Wszyscy goœcie na rêce Pani Dyrektor przekazali okolicznoœciowe listy gratulacyjne, ¿yczenia i upominki, które wzbogac¹ ksiêgozbiór szkolnej biblioteki.
G³os kolejno zabierali: senator RP Zdzis³aw Pupa, absolwent sêdziszowskiego liceum, pose³ na Sejm RP Kazimierz Moskal,
wicemarsza³ek województwa podkarpackiego Wojciech Buczak, dyrektor Wydzia³u
Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium
Oœwiaty w Rzeszowie Zofia Igras, burmistrz
Sêdziszowa M³p. Bogus³aw Kmieæ, który podarowa³ tort w kszta³cie budynku szko³y, oraz
prezes Hispano-Suiza Polska Jan Sawicki.
Starostwo Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego reprezentowa³ starosta Witold
Dar³ak, wicestarosta Bernadeta Frysztak
i dyrektor Wydzia³u Edukacji, Kultury
i Sportu Stanis³aw Skiba. Gratulowali szkole osi¹gniêæ i ¿yczyli dalszych sukcesów.
Szczególnie ciep³e s³owa poparte wspomnieniami pod adresem szko³y, nauczycieli obecnie pracuj¹cych, a tak¿e emerytów,
przekazali jako absolwenci Bernadeta
Frysztak i Stanis³aw Skiba. Grono zabiera-
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j¹cych oficjalnie g³os zamkn¹³ wójt Gminy
Wielopole Skrzyñskie Marek Têczar.
Uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili ponadto przedstawiciele Politechniki
Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec” JP, w³adz
samorz¹dowych z s¹siednich gmin, przedstawiciele s³u¿b mundurowych, dyrektorzy
szkó³ z powiatu, prezesi i dyrektorzy lokalnych firm i zak³adów pracy, a przede wszystkim nauczyciele emeryci i rodzice uczniów
oraz sympatycy i przyjaciele szko³y.

Podsumowano równie¿ szkolny konkurs
„Ksi¹dz Piotr Skarga i Jego epoka” kierowany jak zawsze do pierwszoklasistów i nagrodzono laureatów: Magdalenê ¯egleñ
z 1b, Przemys³awa Kwaœnika z 1b, Dominikê Paœko z 1a i Marka K³uska z 1b.
Patronatem honorowym uroczystoœæ
objêli: Senator RP – Zdzis³aw Pupa, Pose³
na Sejm RP – Kazimierz Moskal, Wojewoda Podkarpacki – Ma³gorzata ChomyczŒmigielska, Marsza³ek Województwa Podkarpackiego – W³adys³aw Ortyl, Podkarpacki Kurator Oœwiaty – Jacek Wojtas, Starosta Ropczycko-Sêdziszowski – Witold
Dar³ak, Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego – Bogus³aw Kmieæ.
p

Komitet Organizacyjny Obchodów 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra
Skargi w Sędziszowie Młp. i Dyrekcja Szkoły składają serdeczne podziękowania wszystkim
sponsorom, firmom państwowym i prywatnym oraz indywidualnym darczyńcom za wsparcie
finansowe jakiego udzielili na pokrycie kosztów przygotowania płaskorzeźby księdza Piotra
Skargi oraz zorganizowania oficjalnej części uroczystości jubileuszowych.

W tym uroczystym dniu, z okazji Święta Edukacji Narodowej nauczyciele pracujący
w Szanownej Jubilatce odebrali podziękowania, nagrody i wyróżnienia za swoja pracę:
n Medale KEN – Jolanta Ziobro i ks. Krzysztof Gac;
n Srebrne Medale za D³ugoletni¹ S³u¿bê – Renata Stachnik i Roman Dziedzic;
n Br¹zowy Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê – Tomasz Przywara;
n Nagrodê Kuratora Oœwiaty – Aldona Homa;
n Nagrody Starosty Powiatu – Lucyna Doroba, El¿bieta Skotniczny, Ewelina £agowska,
Agnieszka Kêdzio³a-Œmia³ek oraz Tomasz Przywara;
n Nagrody Dyrektor Szko³y – Iwona Flis, Anna Rozwadowska, Halina Szela, Jolanta Ziobro, ks. Krzysztof Gac, Roman Dziedzic, Grzegorz Pach, Barbara Macio³ek, Renata
Stachnik, Agnieszka Stachnik, Alfred Puty³o i Karol Ko³odziej.
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Gmina Sędziszów Młp.
z certyfikatem „Przyjazna Polska”

Fot. Maciej Idzik

G

mina Sędziszów Małopolski została wyróżniona w II edycji programu certyfikacyjnego „Przyjazna Polska” jako samorząd wspierający inwestycje. 23 października br. w trakcie gali w Hotelu
Bristol w Warszawie burmistrz Bogusław Kmieć
odebrał certyfikat wraz w wyróżnieniem w kategorii „Certyfikowana lokalizacja biznesu”.
W tym roku odby³a siê II edycja programu „Przyjazna Polska” organizowanego
przez Fundacjê „Instytut Badañ nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym”.
Jego celem jest promocja wyró¿niaj¹cych
siê polskich gmin w skali kraju, a tak¿e na
arenie miêdzynarodowej. – Laureatami
tego nastawionego na promowanie ró¿norodnoœci programu s¹ gminy, które mimo
pewnych niedoborów wynikaj¹cych np.
z po³o¿enia geograficznego czy walorów
naturalnych, dziêki swojej ciê¿kiej pracy
i pomys³om na rozwój odnosz¹ sukcesy, które mo¿na stawiaæ za przyk³ad ca³ej Polsce
– podkreœla dr Mieczys³aw B¹k, przewodnicz¹cy Komisji Ogólnopolskiej Programu
„Przyjazna Polska”.
W tegorocznej edycji Kapitu³a Programu wy³oni³a 11 laureatów, którzy poza certyfikatem ogólnym zdobyli laury w certyfikacji tematycznej. Gmina Sêdziszów Ma³opolski otrzyma³a wyró¿nienie w kategorii
„Certyfikowana lokalizacja biznesu”. Doceniono j¹ za aktywne wspieranie inwestycji, m.in. poprzez uchwalenie zwolnieñ podatkowych dla przedsiêbiorców, powiêkszenie terenu Specjalnej Strefy Ekonomicz-
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nej, inwestycjê w obwodnicê miasta i przygotowanie nowych terenów pod inwestycje.
Gminy wyró¿nione certyfikatem „Przyjazna Polska” to samorz¹dy, które zapewniaj¹ przyjazne podejœcie administracji do
biznesu, mieszkañców i turystów. Na co
dzieñ w swojej dzia³alnoœci kieruj¹ siê zasadami spo³ecznej odpowiedzialnoœci i stwa-

rzaj¹ przyjazne warunki dla aktywnoœci
mieszkañców. Podstaw¹ ich sukcesów jest
dba³oœæ o rozwój ekonomiczny i dobrej jakoœci infrastruktura techniczna, wysoki poziom edukacji m³odzie¿y, godne warunki
¿ycia seniorów i osób niepe³nosprawnych,
a tak¿e walka z wykluczeniem. Mieszkañcy
i turyœci maj¹ zapewniony dostêp do oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Wszystko to
œwiadczy o rozwiniêtych umiejêtnoœciach
z zakresu gospodarnoœci oraz tworzenia
i realizowania planów rozwojowych.
p
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XI Sesja
Rady Miejskiej

pomoc finansow¹ dla powiatu w zwi¹zku
z wykonaniem dodatkowych odcinków
chodników przy drogach powiatowych
w Wolicy £ugowej i Wolicy Piaskowej.

w Sędziszowie Młp. 3

29 października 2015 r. odbyła się XI Sesja Rady
Miejskiej w Sędziszowie Młp. Gościł na niej senator
RP Zdzisław Pupa, który oficjalnie podziękował za
głosy oddane na jego kandydaturę w trakcie ostatnich wyborów parlamentarnych. Burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć pogratulował mu zwycięstwa i życzył owocnej pracy w nowej kadencji.
W trakcie obrad radni podjęli następujące uchwały:

1

Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Samorz¹du Województwa Podkarpackiego.
Moc¹ tej uchwa³y Rada postanowi³a udzieliæ
pomocy rzeczowej w kwocie 100.000 z³ dla
Samorz¹du Województwa Podkarpackiego
w formie budowy chodnika w ci¹gu drogi
wojewódzkiej nr 987 relacji Kolbuszowa –
Sêdziszów M³p. przy ul. Grunwaldzkiej.

2

Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y
nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego,
której § 1 otrzyma³ brzmienie: „Postanawia siê udzieliæ pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 160.000 z³
dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sêdziszów Ma³opolski”. Na jej mocy zwiêkszono o 20.000 z³
BIULETYN SĘDZISZOWSKI u nr 10 (215) u listopad 2015

Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej Gminy Sêdziszów Ma³opolski
na rok 2015 nr IV/13/15 z dnia 27 stycznia 2015 r., na mocy której zwiêkszono wydatki bie¿¹ce o kwotê 40.000 z³ z przeznaczeniem na dotacjê podmiotow¹ dla
MGOK w Sêdziszowie M³p. zwiêkszono
równie¿ wydatki maj¹tkowe bud¿etu
o 145.385 z³ z przeznaczaniem na utwardzenie terenu przylegaj¹cego do budynku
szatniowo-sanitarnego w Wolicy Piaskowej,
wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej
wraz z pompowni¹ i zasilaniem elektrycznym w rejonie ul. Po³udniowej w Sêdziszowie M³p., pomoc finansow¹ dla Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego na budowê
chodników przy drogach powiatowych na
terenie Gminy Sêdziszów Ma³opolski, opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej oraz aktualizacji dokumentacji remontu i przebudowy budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Sêdziszowie M³p. oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowê drogi
gminnej Ruda – Podboreczek – Ma³y Jasieñ w miejscowoœci Ruda i Boreczek.
Zwiêkszono przychody bud¿etu o kwotê
185.385 z³ z tytu³u wolnych œrodków jako
nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu gminy, wynikaj¹cych
z rozliczeñ wyemitowanych papierów wartoœciowych, kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych, z przeznaczeniem na finansowanie
planowanego deficytu bud¿etu. Zwiêkszono planowany deficyt bud¿etu o kwotê
185.385 z³, finansowany przychodami z tytu³u wolnych œrodków z lat ubieg³ych.

Na wniosek so³ectwa w Wolicy £ugowej
w sprawie zmiany przeznaczenia œrodków
funduszu so³eckiego na rok 2015 dokonano zmiany w nazwie przedsiêwziêcia „urz¹dzenie boiska sportowego” i nadano mu
brzmienie „urz¹dzenie boiska sportowego
wraz z zakupem i monta¿em kontenera
szatniowego”.
Na wniosek so³ectwa w Zagorzycach Dolnych w sprawie zmian przeznaczenia œrodków funduszu so³eckiego na 2015 rok dokonano zmian w nazewnictwie przedsiêwziêæ na: „zakup ³awek do zamontowania
przy sali gimnastycznej obok SP w Zagorzycach Dolnych” oraz „remont gara¿u dla
samochodu stra¿ackiego OSP w Zagorzycach Dolnych”.
Na wniosek so³ectwa w Kawêczynie Sêdziszowskim zmniejszono œrodki na „remont
drogi gminnej oraz parkingu ko³o SP
w Kawêczynie Sêdziszowskim o kwotê
6.594,87 z³ i o tê kwotê zwiêkszono œrodki
na „remont budynku komunalnego Dom
Stra¿aka w Kawêczynie Sêdziszowskim”.
Na wniosek so³ectwa w Rudzie zrezygnowano z realizacji przedsiêwziêcia pn. „remont Domu Ludowego w Rudzie” na kwotê 3.211,50 z³, zmniejszono œrodki na „zakup wyposa¿enia dla œwietlicy œrodowiskowej w Domu Ludowym w Rudzie” o kwotê
950 z³, zwiêkszono wydatki na „doposa¿enie OSP Ruda w sprzêt i œrodki ochrony
przeciwpo¿arowej” o kwotê 1.211,50 z³
i wprowadzono nowe przedsiêwziêcie pn.
„zakup podkaszarki dla potrzeb Domu
Ludowego w Rudzie” na kwotê 2.950 z³.
Na wniosek so³ectwa w Wolicy Piaskowej
zmniejszono œrodki na przedsiêwziêcie pn.
„zakup nierdzewnych pó³ek do ch³odni
w Domu Ludowym” o kwotê 950 z³, a zwiêkciąg dalszy na str. 8
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ciąg dalszy ze str. 7
szono o tê kwotê œrodki na „dokupienie
brakuj¹cych naczyñ na wyposa¿enie Domu
Ludowego”.
Dokonano przeniesienia wydatków w ramach dzia³ów i rozdzia³ów pomiêdzy paragrafami klasyfikacji bud¿etowej na ³¹czn¹
kwotê 107.000 z³.
Dokonano przeniesienia wydatków pomiêdzy dzia³ami klasyfikacji bud¿etowej na
³¹czn¹ kwotê 7.806,37 z³.

4

Uchwa³a w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sêdziszów M³p., na mocy której:
– zwiêkszono zakres wykonywania przedsiêwziêcia pn. Ochrona zbiornika GZWP-425
poprzez budowê sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Czarna Sêdziszowska”
o kwotê 45.000 z³ w zwi¹zku z tym zwiêkszono limit wydatków na przedsiêwziêcie
na 2016 r. o kwotê 45.000 z³.
– zmniejszono limit wydatków maj¹tkowych
na przedsiêwziêcie pn. „Rozbudowa SP
nr 3 w Sêdziszowie M³p. wraz z budow¹
sali gimnastycznej” z tytu³u oszczêdnoœci
po przetargu o kwotê 604.327 z³, w tym
na rok 2016 – o kwotê 461.259 z³, na rok
2017 o kwotê 143.068 z³.
– zwiêkszono zakres upowa¿nienia Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiego do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku bud¿etowych
i w latach nastêpnych jest niezbêdna do
zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania jednostki i z których wynikaj¹ce p³atnoœci wykraczaj¹ poza rok bud¿etowy, zawieranych na czas okreœlony o kwotê 250.544 z³
na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych.

5

Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y
nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Sêdziszowie Ma³opolskim z dnia 23 kwietnia
2015r. w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie inwestycji o wartoœci prze-

kraczaj¹cej kwoty ustalone w bud¿ecie
Gminy na 2015 r. Na mocy tej uchwa³y
zwiêkszono upowa¿nienie do zaci¹gniêcia
zobowi¹zania na opracowanie projektu na
rozbudowê i modernizacjê oczyszczalni
œcieków w Sêdziszowie Ma³opolskim o kwotê 68.750 z³ i przesuniêto termin sp³aty zobowi¹zania do 2017 roku. Ca³kowity koszt
opracowania dokumentacji szacuje siê na
kwotê 125.000 z³ netto (153.750 z³ brutto).
W zwi¹zku z planowanym przetargiem dokonano analizy kosztów i postanowiono
zwiêkszyæ kwotê upowa¿nienia. Ostateczn¹
kwotê za projekt zweryfikuje przetarg.
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Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie inwestycji o wartoœci przekraczaj¹cej kwoty ustalone w bud¿ecie Gminy na 2015 rok, na mocy której
postanowiono zaci¹gn¹æ zobowi¹zanie ponad kwotê wydatków okreœlon¹ w bud¿ecie
Gminy na 2015 rok do wysokoœci 108.240 z³
z przeznaczeniem na wykonanie odcinka
kanalizacji sanitarnej wraz z pompowni¹ z
zasilaniem elektrycznym w rejonie ul. Po³udniowej w Sêdziszowie M³p. zobowi¹zanie
to sp³acone bêdzie w 2016 roku z dochodów Gminy z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych.
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Uchwa³a w sprawie ustalenia stawki
op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, na mocy której op³aty od
mieszkañca za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie wynosi:
– 6,80 z³ brutto, gdy liczba mieszkañców
zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ
jest mniejsza lub równa 5 osób,
– 5,90 z³ brutto, gdy liczba mieszkañców
zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ
jest wiêksza ni¿ 5 osób.
Stawka op³aty od mieszkañca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 15 z³ brutto, a w przypadku mieszkañców mieszkaj¹cych w zabudowie wie-

lorodzinnej (wspólnoty i spó³dzielnie mieszkaniowe) 10 z³ brutto.
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Uchwa³a w sprawie rozpoczêcia procedury obwo³ania Najœwiêtszej Maryi
Panny – Pani Sêdziszowskiej Patronk¹ Sêdziszowa Ma³opolskiego.
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Uchwa³a w sprawie woli nadania imienia Sali widowiskowo-kinowej w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Sêdziszowie M³p. Edwarda Zolowskiego.
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Uchwa³a w sprawie nadawania honorowych tytu³ów i wyró¿nieñ Miasta oraz Gminy Sêdziszów Ma³opolski.
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Uchwa³a w sprawie wyboru ³awników do S¹du Rejonowego w Ropczycach do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich na kadencjê od 2016 r.
do 2019 r., na mocy której zostali nimi
Henryk Kubacki oraz Gra¿yna Ofiara.
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Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr XXVII/235/13 Rady Miejskiej
w Sêdziszowie Ma³opolskim z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Sêdziszów Ma³opolski.
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Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2008 terenu osiedla mieszkaniowego w Sêdziszowie M³p. przy ul. Weso³ej.
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Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do
opracowania Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Sêdziszów Ma³opolski
na lata 2014 – 2025.

15

Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie nieruchomoœci przez Gminê Sêdziszów M³p. oraz
obci¹¿enie nieruchomoœci s³u¿ebnoœci¹
gruntow¹.

Jubileuszowy konkurs poezji religijnej
M

iejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. już po raz 25. organizuje Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej. Finał konkursu odbędzie
się w dniu 11 grudnia 2015 r. w sali widowiskowej
MGOK w Sędziszowie Młp. Poprzedzą go eliminacje
rejonowe, które odbędą się w pięciu ośrodkach kultury na terenie Województwa Podkarpackiego.
Jest to najstarszy konkurs poetycki w Polsce o tematyce religijnej. Inspiracj¹ do jego
organizacji by³a wizyta Papie¿a Jana Paw³a II
w Rzeszowie, w czerwcu 1991 r. Inicjatorami
Konkursu byli: Czes³aw Dr¹g, kierownik Dzia³u Upowszechniania Sztuki i Wspó³pracy
z Samorz¹dami Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz œp. Edward Zolowski,
instruktor MGOK w Sêdziszowie M³p.
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Od samego pocz¹tku konkurs organizowany jest we wspó³pracy z Wojewódzkim
Domem Kultury w Rzeszowie oraz parafi¹
p.w. Narodzenia NMP w Sêdziszowie M³p.,
a od momentu jej utworzenia w 2005 roku,
tak¿e z parafi¹ p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego w
Sêdziszowie M³p.
Co roku w eliminacjach bierze udzia³
oko³o 200 wykonawców prezentuj¹cych lirykê religijn¹, modlitwy, prozê i poezjê poszukuj¹c¹ sensu istnienia, a tak¿e rozwa¿aj¹c¹ egzystencjalne dylematy cz³owieka.
Uczestnikami tych poetyckich zmagañ s¹
uczniowie szkó³ œrednich i osoby doros³e,
którzy prezentuj¹ siê w 3 kategoriach: recytacja, poezja œpiewana, monodram.
p
BIULETYN SĘDZISZOWSKI u nr 10 (215) u listopad 2015

Sala w Domu Kultury

imienia Edwarda Zolowskiego
S

ala widowiskowo-kinowa w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury będzie nosiła imię Edwarda
Zolowskiego – poety, instruktora artystycznego
i teatralnego przez lata związanego z sędziszowskim Domem Kultury. Uroczyste nadanie odbędzie
się przy okazji jubileuszowej edycji Podkarpackiego
Konkursu Poezji Religijnej.
11 grudnia 2015 roku odbêdzie siê XXV
fina³ Podkarpackiego Konkursu Poezji
Religijnej i przy tej okazji sali widowiskokinowej nadane zostanie imiê Edwarda Zolowskiego, który by³ wspó³pomys³odawc¹
i organizatorem pierwszych edycji tego
konkursu. Uchwa³ê w tej sprawie podjêli
radni miejscy podczas paŸdziernikowej sesji.
Z wnioskiem o nadanie imienia Edwarda Zolowskiego Sali widowiskowo-kinowej
w sêdziszowskim Domu Kultury wyst¹pili
dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury. Edwarda Zolowski (19391994) przez 31 lat by³ pracownikiem tej placówki, pracowa³ jako instruktor kulturalno-wychowawczy, artystyczny i teatralny.
Da³ siê poznaæ jako cz³owiek szczerze oddany swojej pracy. By³ wspó³pomys³odawc¹
i organizatorem pierwszych edycji konkursu, który pierwszy raz przeprowadzony zosta³ 24 maja 1991 roku. Równoczeœnie
z prac¹ zawodow¹ Edward Zolowski pisa³
wiersze publikowane w wielu czasopismach
oraz wydane poœmiertnie w tomikach poezji „S³owa wyorane z ziemi” (1995 r.)
i „Zwierzenia liryczne” (2014 r.).
p

Będą honorowe odznaczenia
dla zasłużonych
T

ytułem „Honorowego Obywatela Sędziszowa Małopolskiego” oraz wyróżnieniem „Zasłużony dla Gminy
Sędziszów Małopolski” władze gminy chcą honorować tych, którzy w szczególny sposób zasłużyli się
dla sędziszowskiej ziemi. Rada Miejska w Sędziszowie Młp. podczas październikowej sesji przyjęła uchwałę
w sprawie nadawania honorowych tytułów i wyróżnień Miasta oraz Gminy Sędziszów Małopolski. Tytuł
i wyróżnienie będą nadawane i wręczane raz w roku, przy okazji rocznicy nadania praw miejskich dla
Sędziszowa Młp. przypadającej 28 lutego.
Tytu³ „Honorowy Obywatel Miasta Sêdziszów Ma³opolski” bêdzie nadawany wybitnym osobom znanym ze swych osi¹gniêæ, w uznaniu ich zas³ug dla œwiata, kraju lub miasta i gminy, we wszystkich dziedzinach wiedzy, kultury, sztuki, gospodarki
i polityki. Z kolei wyró¿nienie „Zas³u¿ony
dla Gminy Sêdziszów Ma³opolski” bêdzie
BIULETYN SĘDZISZOWSKI u nr 10 (215) u listopad 2015

nadawane osobom lub podmiotom, które
swoj¹ dzia³alnoœci¹, prac¹ czy te¿ twórczoœci¹ przyczyni³y siê do rozwoju Gminy Sêdziszów Ma³opolski.
Tytu³ i wyró¿nienie nadaje Rada Miejska
w formie uchwa³y, mo¿na je nadaæ osobie
¿yj¹cej i za jej zgod¹, ale mo¿e byæ te¿ nadany poœmiertnie. Tytu³y mo¿e otrzymaæ za-

równo obywatel polski, jak i cudzoziemiec,
ale tylko jeden raz. Z wnioskiem o nadanie
tych wyró¿nieñ mo¿e wyst¹piæ burmistrz
Sêdziszowa M³p., komisje Rady Miejskiej,
kluby radnych, stowarzyszenia, organizacje spo³eczno-polityczne i wyznaniowe,
a tak¿e grupa co najmniej 100 pe³noletnich mieszkañców gminy. Wnioski bêd¹
opiniowane przez kapitu³ê, w sk³ad której
wchodziæ bêd¹ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, burmistrz oraz zastêpca burmistrza,
a tak¿e przewodnicz¹cy sta³ych komisji
Rady i przewodnicz¹cy klubów radnych.
Osoba, której nadany zostanie tytu³ honorowego obywatela otrzyma grawerton
z aktem nadania tytu³u, legitymacjê oraz
medal, wed³ug wzoru okreœlonego przez
burmistrza. Osoba lub podmiot, któremu
przyznano wyró¿nienie zas³u¿ony dla gminy otrzyma grawerton z aktem nadania wyró¿nienia, legitymacjê oraz statuetkê.
p
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Jak wykorzystywać
Odnawialne Źródła Energii
3

listopada 2015 r. w sali widowiskowo-kinowej MGOK w Sędziszowie Małopolskim zebrali się
mieszkańcy gminy zainteresowani
możliwością uzyskania dofinansowania w obszarze dostępnych technologii z zakresu Odnawialnych Źródeł
Energii. Informacji specjaliści w tej
dziedzinie. Ostateczni odbiorcy projektu to gospodarstwa domowe,
a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. Cały czas można też wypełniać ankietę, która pozwoli określić poziom zainteresowania mieszkańców gminy OZE.

Gmina Sêdziszów Ma³opolski przyst¹pi³a do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, którego celeme jest stworzenie na terenie gminy mo¿liwoœci rozwo´
ju OZE (Odnawialnych Zróde³
Energii),
modernizacja energetyczna budynków,
poprawa jakoœci powietrza, ograniczenie
emisji CO2 i innych dzia³añ zaplanowanych
do realizacji. Przyjêty dokument jest równie¿ podstaw¹ do wyst¹pienia o zewnêtrzne œrodki finansowe na zadania inwestycyjne z tego zakresu m.in. z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Inwestycje mog¹ byæ realizowane w formie „projektów parasolowych”. W tego
typu projektach beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie mikroinstalacji OZE, z których korzystaæ bêd¹ gospodarstwa domowe z terenu danej gminy. Energia wytworzona w mikroinstalacji
powinna byæ zu¿ywana na w³asne potrze-

Spotkanie w sêdziszowskim Domu Kultury zorganizowa³o Podkarpackie Stowarzyszenie Eko-Karpatia, które tworzy grupa osób zainteresowanych wdra¿aniem odnawialnych Ÿróde³ energii w Polsce. To
organizacja podejmuj¹ca dzia³ania na
rzecz ukszta³towania odpowiednich ram
prawnych, pozwalaj¹cych na rozwój i funkcjonowanie energetyki obywatelskiej,
a w szczególnoœci fotowoltaiki. Cz³onkami
stowarzyszenia s¹ osoby profesjonalnie
zwi¹zane z bran¿¹ energetyki rozproszonej: prawnicy, ekonomiœci, in¿ynierowie,
trenerzy edukacji ekologicznej, wolontariusze. Spotkanie prowadzili Bogdan Regu³a, prezes zarz¹du stowarzyszenia oraz
Robert Antosz, cz³onek zarz¹du.
by gospodarstw domowych, a tylko jej niewykorzystana czêœæ mo¿e byæ wprowadzona do sieci elektroenergetycznej. Ostatecznymi odbiorcami projektu mog¹ byæ osoby fizyczne.

Sędziszów będzie miał
swoją patronkę?

R

ozpoczęły się starania, by Sędziszów Małopolski miał patronkę – Maryję Pannę – Panią Sędziszowską. Pod wnioskiem o wszczęcie procedury
podpisało się około dwa tysiące parafian. Radni miejscy jednogłośnie przyjęli uchwałę w tej sprawie.
G³osowanie nad przyjêciem uchwa³y
w sprawie rozpoczêcia procedury obwo³ania Najœwiêtszej Maryi Panny – Pani Sêdziszowskiej Patronk¹ Sêdziszowa Ma³opolskiego odby³o siê podczas paŸdziernikowej Rady
Miejskiej. Radni jednog³oœnie przyjêli uchwa³ê. Z wnioskiem o wszczêcie procedury zmie-
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rzaj¹cej do og³oszenia patronki Sêdziszowa
M³p. wyst¹pili proboszczowie sêdziszowskim
parafii: ks. Ryszard Lis, proboszcz parafii pw.
Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny oraz
ks. Krzysztof Gac, proboszcz parafii pw. Mi³osierdzia Bo¿ego. Pod wnioskiem podpisa³o siê blisko 2 tysi¹ce parafian. Na mocy tej
uchwa³y burmistrz Sêdziszowa M³p. Bogus³aw Kmieæ skieruje stosowany wniosek do
Biskupa Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej,
który z kolei wyst¹pi do Kongregacji Kultu
Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy
Apostolskiej.
p

Aby wstępnie określić poziom zainteresowania mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski realizacją inwestycji
z zakresu rozwoju Odnawialnych Źródeł
Energii burmistrz zwraca się z prośba
o wypełnianie krótkiej ankiety, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych programach wdrażanych przez gminę. Ankieta dostępna
jest na stronie Urzędu Miejskiego
www.sedziszow-mlp.pl
Wypełnioną ankietę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Sędziszowie Małopolskim (Ratusz,
pok. nr 9).
Pytania dotyczące OZE można też kierować na adres e-mailowy: ekokarpatia@gmail.com
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POLICJA
informuje
Nie dajmy się oszukać w sieci
Wiele osób kupuje ró¿ne produkty wykorzystuj¹c w tym celu Internet. Policja
apeluje, aby korzystaj¹c z tej formy zakupów zachowaæ zdrowy rozs¹dek i podstawowe œrodki ostro¿noœci.
Do Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach coraz czêœciej zg³aszaj¹ siê osoby
oszukane podczas zakupów na portalach
internetowych. Na Policjê zg³osi³y siê dwie
kobiety, które kupi³y na portalu internetowym deskorolkê, a w drugim przypadku
bluzê sportow¹. Kobiety wp³aci³y sprzedaj¹cym ca³¹ kwotê, jednak do tej pory nie
otrzyma³a towaru ani zwrotu gotówki.
Takim sytuacjom mo¿na zapobiec i nie
wymaga to wielkiego wysi³ku ze strony kupuj¹cych. Policja apeluje, by przy zakupach przez Internet korzystaæ tylko ze znanych i sprawdzonych sklepów internetowych lub portali aukcyjnych – takich, które zapewniaj¹ ubezpieczenie dokonywanych przez nas transakcji, czy te¿ proponuj¹ nam zakupy z wykorzystaniem programów ochrony kupuj¹cych. To wa¿ne,
gdy¿ w przypadku oszustwa na nasz¹ szkodê mo¿emy staraæ siê o zwrot poniesionych
strat.
Kolejnym rozwi¹zaniem jest odpowiedzialne wybranie formy przesy³ki. Warto
zastanowiæ siê nad opcj¹ przesy³ki kurierskiej pobraniowej i przy dostawcy otworzyæ
otrzyman¹ paczkê, a w przypadku niezgodnoœci z zamawianym towarem spisaæ protokó³ i zwróciæ przesy³kê kurierowi. Wybieraj¹c danego sprzedawcê, warto zapoznaæ
siê z opiniami czy komentarzami, jakie wystawili mu inni kupuj¹cy.
SprawdŸmy te¿, za co osoba ta otrzyma³a pozytywne komentarze, co by³o przedmiotem transakcji. SprawdŸmy, czy sprzedaj¹cy oferuje do sprzeda¿y jeszcze inne
towary oprócz tego, który nas interesuje,
od kiedy jest u¿ytkownikiem danego portalu aukcyjnego lub od kiedy prowadzi
sklep internetowy. Kolejn¹ rzecz¹, na któr¹
powinniœmy zwróciæ uwagê, jest cena, za
jak¹ mo¿emy kupiæ interesuj¹cy nas przedmiot. Bardzo czêsto atrakcyjna niska cena
jest podstawowym „chwytem” wykorzystywanym przez oszustów.
Apelujemy, by kupuj¹c przez Internet
zachowaæ zdrowy rozs¹dek, nie daæ siê
ponieœæ emocjom zwi¹zanym z tzw. „okazj¹
cenow¹” oraz zachowaæ przynajmniej podstawowe œrodki ostro¿noœci.
Potrącił pieszą lusterkiem
Ropczyccy policjanci wyjaœnili okolicznoœci zdarzenia, do jakiego dosz³o w Zagorzycach. 19-latek kieruj¹cy volkswagenem
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potr¹ci³ lusterkiem id¹c¹ drog¹ kobietê.
24-letnia piesza zosta³a niegroŸnie ranna.
Do zdarzenia dosz³o po godz. 6 w Zagorzycach. Jak ustalili policjanci 19-letni kierowca volkswagena jad¹c w kierunku Sêdziszowa Ma³opolskiego, nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i uderzy³ prawym lusterkiem piesz¹, która sz³a lew¹ stron¹ jezdni.
24-letnia mieszkanka gminy Sêdziszów Ma³opolski zosta³a niegroŸnie ranna, po udzieleniu pomocy lekarskiej wróci³a do domu.
Kieruj¹cy samochodem by³ trzeŸwy, a za
spowodowanie kolizji zosta³ ukarany mandatem.
Aby zapobiegaæ zdarzeniom z udzia³em
pieszych, pamiêtajmy o zak³adaniu elementów odblaskowych. Pieszy, który porusza
siê po drodze po zmierzchu bez odblasków
jest ma³o widoczny. Kierowca jest w stanie
zauwa¿yæ tak¹ osobê dopiero z odleg³oœci
oko³o 20 metrów. Natomiast, jeœli pieszy ma
elementy odblaskowe, kierowca widzi go
z odleg³oœci nawet 150 metrów. Elementami odblaskowymi mog¹ byæ przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki
oraz smycze. Wa¿ne jest ich umieszczenie:
odblaski zaleca siê umieszczaæ na wysokoœci kolan, d³oni, w okolicy œrodka klatki piersiowej i pleców – wówczas bêdziemy mieli
pewnoœæ, ¿e s¹ dobrze widoczne dla innych
uczestników ruchu drogowego.
Policjanci apeluj¹! Jesieñ to czas, kiedy
niechronieni uczestnicy ruchu drogowego staj¹ siê mniej widoczni dla kieruj¹cych
pojazdami, choæby z powodu wczeœniej
zapadaj¹cego zmroku. Elementy odblaskowe pozwalaj¹ dostrzec osobê nosz¹c¹ je
z dalszej odleg³oœci, co znacznie zwiêksza
szansê na wczeœniejsze zareagowanie na
zagro¿enie.
„Pomysłowy” złodziej paliwa
Policjanci zatrzymali z³odzieja paliwa.
Sprawca zatankowa³ na stacji benzynowej
126 litrów i odjecha³ nie p³ac¹c. Funkcjonariusze dotarli do z³odzieja po numerach
rejestracyjnych. Okaza³o siê, ¿e 25-latek na
po¿yczony samochód na³o¿y³ tablice z w³asnego pojazdu. Mê¿czyzna us³ysza³ zarzut
i przyzna³ siê do winy.
Do kradzie¿y dosz³o w Sêdziszowie Ma³opolskim na stacji paliw przy ulicy Weso³ej. Nieznany mê¿czyzna podjecha³ na stacje fiatem seicento i do dwóch beczek zatankowa³ ponad 126 litrów benzyny. Nie

p³ac¹c za paliwo, odjecha³. Ca³e zdarzenie
zarejestrowa³y kamery monitoringu.
Wyjaœniaj¹cy sprawê policjanci z komisariatu w Sêdziszowie Ma³opolskim ustalili,
¿e samochód, którym porusza³ siê sprawca, mia³ za³o¿one tablice rejestracyjne
z innego pojazdu. W³aœcicielem pojazdu
o takich numerach rejestracyjnych okaza³
siê 25-letni mieszkaniec gminy Lubenia.
25-latek wyjaœni³, ¿e fiata po¿yczy³ od
kolegi, a tablice rejestracyjne prze³o¿y³
z w³asnego forda escorta. Mê¿czyzna mo¿e
mieæ na swoim koncie inne kradzie¿e paliwa na terenie województwa. Policjanci
przedstawili mu zarzuty kradzie¿y, do których siê przyzna³. Grozi mu kara do 5 lat
pozbawienia wolnoœci.
Tlenek węgla cichy zabójca
Przed nami okres jesienno-zimowy, a co
za tym idzie palenie w kominkach, piecach
czy korzystanie z grzewczych urz¹dzeñ gazowych. Niestety, co roku œmiercionoœny
czad zbiera swoje tragiczne ¿niwo. Zróbmy wszystko, aby w tym roku w³aœciwie zabezpieczyæ siebie i swoich bliskich przed
tym zagro¿eniem.
Pamiêtajmy, ¿e zgodnie z art. 62 ustawy
– Prawo budowlane, obiekty budowlane
w tym budynki jednorodzinne, powinny
byæ w czasie ich u¿ytkowania poddawane
przez w³aœciciela kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegaj¹cej na sprawdzeniu stanu technicznego miêdzy innymi
przewodów kominowych oraz instalacji gazowej. Nie wykonanie obowi¹zku przez w³aœciciela, stwarza przede wszystkim zagro¿enie bezpieczeñstwa dla u¿ytkowników budynku, jest te¿ zagro¿one kar¹ grzywny.
Ryzyko zatrucia tlenkiem wêgla mo¿na
zminimalizowaæ poprzez zainstalowanie
w domu lub mieszkaniu czujnika tlenku wêgla. Podstawow¹ funkcj¹ takiej czujki jest
wykrywanie czadu i generowanie sygna³ów
alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stê¿enia w powietrzu. Podnosi
ona poziom bezpieczeñstwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia oraz
pozwala na szybk¹ reakcjê w sytuacji zagro¿enia ¿ycia.
Pamiêtajmy o niebezpieczeñstwie jakie
niesie ze sob¹ tlenek wêgla i w³aœciwie zabezpieczmy nasze domy i mieszkania. Pozwoli to ochroniæ nasze ¿ycie oraz ¿ycie
naszych bliskich.

OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA (CZADEM)

bóle
głowy

nudności

zaworty
głowy

duszności

zapaść

utrata przytomności
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Cała Polska
Czyta Dzieciom
B

ibliotekarki z Biblioteki Publicznej w Sędziszowie Młp. gościły w Przedszkolu nr 2 im. J. Korczaka w Sędziszowie Młp. W ramach akcji „Cała Polska
Czyta Dzieciom” rozpoczęliśmy cykl spotkań z książką, które odbywają się dwa
razy w miesiącu. Po raz pierwszy, 28 września br., spotkaliśmy się z dziećmi
z grup III, IV, VI, z którymi wspólnie czytaliśmy dwie książeczki: „Franek
i zielony stworek” Joanny Krzyżanek oraz „Matylda i czekoladowe ciastko”
Liliany Fabisińskiej.
Z ksi¹¿eczki o Franku dzieci dowiedzia³y
siê, jak wa¿ne jest mieæ przyjaciela i co nale¿y robiæ, aby zjednywaæ sobie przyjació³.
Wys³ucha³y wiersza pt. „Porz¹dki” oraz
„Wszyscy mnie lubi¹!”. Na koniec spotkania Zielony, przyjaciel Franka, bawi³ siê
z dzieæmi w chowanego. W czasie gdy dzieci s³ucha³y z uwag¹ Zielony sprytnie ukry³
siê za zas³on¹. Zabawa spodoba³a siê wszystkim dzieciom, a tak¿e Zielonemu, który
pozosta³ w Przedszkolu przypominaj¹c dzieciom o mi³ym spotkaniu.
Druga ksi¹¿eczka by³a o tym jak to Matylda przesta³a byæ niejadkiem oraz ¿e nale¿y jeœæ nie tylko s³odycze, ale równie¿
po¿ywne kanapki, owoce i warzywa. Dzieci
chêtnie rozmawia³y z nami na temat swoich ulubionych posi³ków. Na po¿egnanie
dzieci otrzyma³y kolorowanki, które przy
kolejnym spotkaniu na pewno nam poka¿¹.

13 paŸdziernika br. po raz drugi odwiedziliœmy Przedszkole nr 2 w Sêdziszowie
M³p. Tym razem spotkaliœmy siê z maluszkami z grup I, II i starszakami z grupy V.
Dzieci wys³ucha³y trzech bajeczek: „Lenka
i magiczne drzewo” Ireny Landau, „Nie
p³acz ju¿, ma³y rudzielcu” Mymi Doinet,
oraz „Uœmiech dla ¯abki” Przemys³awa Wechterowicza. Pierwsza ksi¹¿eczka opowiada³a o przyjaŸni dwóch dziewczynek – Lenki i Marysi. Dzieci przekona³y siê, ¿e nie
nale¿y siê k³óciæ z przyjació³mi, gdy¿ wówczas mo¿na wiele straciæ. Tylko przyjaŸni¹c
siê i dziel¹c tym co najcenniejsze ze swoim
przyjacielem mo¿na coœ osi¹gn¹æ i byæ
szczêœliwym. Bajeczki tej wys³ucha³y dzieci
z najm³odszej grupy przedszkolaków, które dopiero w tym roku zaczê³y uczêszczaæ
do przedszkola. Jednak jak siê dowiedzieliœmy, ka¿de z nich ju¿ zd¹¿y³o znaleŸæ w gru-

pie swojego przyjaciela. Druga bajeczka
opowiada³a o Oli, która rozumie mowê
zwierz¹t i zawsze stara siê im pomagaæ.
Dzieci dowiedzia³y siê, ¿e nie wolno porzucaæ swoich zwierz¹tek, nawet jeœli nam siê
znudz¹ – zawsze trzeba siê nimi opiekowaæ. Z chêci¹ te¿ opowiada³y o swoich domowych pupilach, kotkach i psiakach.
Ostatnia ksi¹¿eczka opowiada³a o ma³ej
¿abce, która zosta³a sama w domu, gdy¿ jej
mama musia³a iœæ do pracy. Po pewnym
czasie ¿abka zrobi³a siê bardzo smutna, poniewa¿ zaczê³a têskniæ za swoj¹ mam¹.
Mama ¿abki wyczu³a to i postanowi³a przes³aæ swojej córeczce uœmiech. Dziêki pomocy innych zwierz¹t uda³o jej siê to zrobiæ, a ma³a ¿abka od razu siê rozweseli³a.
Zanim jednak dzieci wys³ucha³y bajeczki,
ka¿de z nich musia³o zajrzeæ do specjalnie
przez nas przygotowanego, pude³eczka
i zachowaæ w tajemnicy to, co tam zobacz¹.
W pude³eczku ukryte by³o lusterko, a ka¿de dziecko zagl¹daj¹c do œrodka i widz¹c
swoj¹ buziê, natychmiast siê uœmiecha³o.
Na koniec dzieci stanê³y w kó³eczku i ka¿de po kolei przekaza³o swój uœmiech koledze b¹dŸ kole¿ance stoj¹cej po jego prawej stronie. Dzieci w ten sposób mog³y naœladowaæ mamê ¿abki, która przes³a³a swój
uœmiech córeczce.
Dzieciom bardzo spodoba³a siê ta zabawa i chêtnie w niej wziê³y udzia³. Rozdaliœmy im tak¿e karteczki, na których pokazany by³ prosty sposób narysowania uœmiechniêtej ¿abki. Gdy opuszczaliœmy przedszkole
dzieci wci¹¿ mia³y uœmiechy na twarzy.
Dziêkujemy za mi³e przyjêcie. Wszystkie
ksi¹¿eczki, które czytaliœmy dzieciom nale¿¹
do zakupionych w miesi¹cu wrzeœniu nowoœci. Polecamy je wszystkim dzieciêcym
czytelnikom oraz ich rodzicom. Ksi¹¿eczki
te nios¹ ze sob¹ przes³anie i zosta³y uznane
za pozycje edukacyjne. Do dnia 21 paŸdziernika br. odby³y siê dwa spotkania.
p
Zachęcamy do odwiedzenia
strony internetowej Biblioteki Publicznej
http://biblioteka.mgoks.pl/
gdzie zostaną zamieszczone relacje
z kolejnych spotkań.
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Gminne obchody
Dnia Edukacji Narodowej
22

października br. swoje święto obchodzili wszyscy nauczyciele emerytowani oraz nauczyciele,
pedagodzy, dyrektorzy i pracownicy administracyjni i obsługi pracujący w szkołach w Gminie Sędziszów Małopolski. Burmistrz Bogusław Kmieć wręczył przy tej okazji nagrody dla dyrektorów i nauczycieli.
Tradycyjnie ju¿ kilka dni po ogólnopolskich obchodach Dnia Nauczyciela burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego zaprasza
wszystkich nauczycieli z gminy na uroczyste
obchody ich œwiêta. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ Œw. odprawion¹ przez ks. Ryszarda Lisa w koœciele parafialnym pw. NNMP,
a oficjalna czêœæ odby³a siê w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultu-

ry. Burmistrz wrêczy³ doroczne nagrody dyrektorom i nauczycielom, doceniaj¹c w ten
sposób ich pracê i zaanga¿owanie w kszta³cenie dzieci i m³odzie¿y. Po okolicznoœciowych przemówieniach i ¿yczeniach sk³adanych wszystkim pracownikom oœwiaty, goœcie obejrzeli program artystyczny przygotowany przez dzieci ze Szko³y Podstawowej
w Zagorzycach Dolnych.
p

Nagrodzeni dyrektorzy:
Grzegorz Bury – SP w Borku Wielkim
Benedykt Czapka – SP Nr 3 w Sêdziszowie M³p.
Marek Flis – SP w Klêczanach
Tomasz Kozak – SP w Czarnej Sêdziszowskiej
Bo¿ena Michalska – Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
Maria Ocha³ – SP w Zagorzycach Dolnych
Renata Œliwa – PP Nr 2 w Sêdziszowie
M³p.
Nagrodzeni nauczyciele:
Joanna Birkowska – SP w Krzywej
Dorota Kaczmarska – SP w Borku Wielkim
Ewa Kmieæ – SP Nr 3 w Sêdziszowie M³p.
Agnieszka NiedŸwiedŸ – PP Nr 1 w Sêdziszowie M³p. z Oddzia³em zamiejscowym w Wolicy £ugowej
Wioletta Pluta – Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
Ma³gorzata Turczyn – SP Nr 2 w Sêdziszowie M³p.
Grzegorz Wolak – SP w Czarnej Sêdziszowskiej
Magdalena Zawiœlak – ZS w Wolicy Piaskowej Szko³a Podstawowa i Publiczne
Przedszkole
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Rekord w podstawówce
w Szkodnej
Z

okazji przypadającego 16 października Europejskiego Dnia
Przywracania Czynności Serca –
„Restart a Heart” Szkoła Podstawowa w Szkodnej włączyła się
w próbę pobicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez
jak największą liczbę osób. Akcja
rozpoczęła się o godzinie 12.00
i trwała nieustannie przez 30 minut. W akcji wzięło udział 29 uczniów oraz 3 nauczycieli.

Organizatorem bicia rekordu by³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Szkolnym koordynatorem akcji by³a pani Jolanta B¹czkowska, która wraz z uczniami klasy trzeciej przygotowa³a ca³¹ imprezê. Celem akcji, oczywiœcie poza chêci¹ pobicia
ubieg³orocznego rekordu, by³a promocja
pierwszej pomocy i powszechnej nauki tej
wiedzy. Dlatego te¿ Fundacja WOŒP zachêca³a wszystkich nauczycieli i koordynatorów lokalnych akcji do pokazywania efektów swoich dzia³añ równie¿ w Internecie.

W próbie bicia rekordu uczestniczy³o a¿
88 444 zadeklarowanych osób z 1 041 instytucji z ca³ej Polski. Liczba ta wskazuje na
to, ¿e ponownie uda³o siê ustanowiæ imponuj¹cy wynik! Ostateczny rezultat tego
wydarzenia Fundacja WOŒP og³osi po podliczeniu raportów ze wszystkich miejsc, które uczestniczy³y w akcji. Ju¿ pocz¹tkowe
dane pogl¹dowe, które sp³ynê³y do Fundacji wskazywa³y na to, ¿e dotychczasowy rekord z 2013 roku zosta³ pobity. Wówczas
w wydarzeniu wziê³o udzia³ a¿ 83 111 osób

z 1 132 instytucji. W tym roku w bicie rekordu zaanga¿owa³y siê nie tylko szko³y
podstawowe uczestnicz¹ce w Programie
Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratowaæ”, ale tak¿e instytucje rz¹dowe i pozarz¹dowe, OSP, uczelnie, szko³y prywatne
oraz firmy.
G³ówne wydarzenie, z którego prowadzona by³a na ¿ywo transmisja internetowa, odby³o siê w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie. Specjalnymi goœæmi akcji byli:
wicemarsza³ek Sejmu VII kadencji El¿bieta Radziszewska oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Akcja bicia rekordu
w resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej zosta³a zorganizowana w ramach Programu
Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratowaæ”, który jest prowadzony przez Fundacjê WOŒP nieprzerwanie od 2006 roku,
a w Szkole Podstawowej w Szkodnej realizowany jest od kilku lat. Dziêki tym zajêciom dzieci ucz¹ siê najprostszych zasad
udzielania pierwszej pomocy. Edukacja
w tym zakresie odbywa siê na fantomach
i pomocach dydaktycznych, jakie szkole
przekaza³a fundacja WOŒP. Dziêki umiejêtnoœci udzielania pierwszej pomocy oraz
œwiadomoœci jak wa¿na jest w³aœciwa postawa w sytuacji zagro¿enia spo³ecznoœæ szkolna chêtnie w³¹czy³a siê do wspólnego ustanowienia rekordu w resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej.
Szko³a Podstawowa w Szkodnej na pewno przy³¹czy siê do bicia rekordu i za rok!
Pamiêtajmy! Nasze rêce mog¹ uratowaæ
czyjeœ ¿ycie!
Jolanta Bączkowska p

Wojewódzki konkurs fryzjerski w Sędziszowie
F
ryzury okolicznościowe były tematem Wojewódzkiego Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego,
który odbył się 22 października 2015 r. w Zespole
Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego
w Sędziszowie Młp. Patronat nad konkursem objął
Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Konkurs zorganizowany zosta³ z okazji
10-lecia powstania kierunku Technik Us³ug
Fryzjerskich. Konkurs rozpocz¹³ i czuwa³ nad
jego przebiegiem dyrektor szko³y Grzegorz
Patro. Obecnoœci¹ zaszczyci³y nas w³adze
powiatu ropczycko-sêdziszowskiego pani Wicestarosta Bernadeta Frysztak, dyrektor Wydzia³u Edukacji Kultury i Sportu Stanis³aw
Skiba oraz burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego Bogus³aw Kmieæ. Do konkursu przyst¹pi³y 22 uczestniczki z 10 szkó³ województwa ma³opolskiego i podkarpackiego.
Nasz¹ szko³ê reprezentowa³y Karolina
Jaksan, Justyna Koza i Lidia Gruszka która,
zajê³a 5 miejsce oraz modelki Anna Kociuba, Joanna Róg i Monika Pazdan. Tematem konkursu by³a „Fryzura Okolicznoœciowa”. Poziom prac by³ wysoki, a punktacja
bardzo wyrównana. Jury konkursu mia³o
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nie lada problem z wy³onieniem zwyciêskich miejsc.
W konkursie I miejsce zaj¹³ ZST z Gorlic, II miejsce i wyró¿nienie zajê³a szko³a
z Jaros³awia, III miejsce przypad³o szkole
z Kolbuszowej. Serdecznie gratulujemy.
Sponsorami nagród by³o Starostwo Powiatowe w Ropczycach, Urz¹d Miejski
w Sêdziszowie M³p. i firma Kallos DLM z Wroc³awia oraz HairBeauty Cosmetics z Niska.
Konkurs zorganizowano dziêki: Bank
Spó³dzielczy w Sêdziszowie Ma³opolskim,

PZL Wytwórnia Filtrów, Sklep ¯elazny, Firma Handlowo-Us³ugowa „Rymut” w Sêdziszowie Ma³opolskim, Piekarnia Wo³owiec
z Ropczyc, Kabanospol z Wielopola, Stowarzyszenie Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji z Sêdziszowa M³p., wypo¿yczalnia Sukien Œlubnych „Anna” w Sêdziszowie Ma³opolskim. Sponsorom dziêkujemy. Organizatorami konkursu byli: dyrektor mgr
Grzegorz Patro, mgr Teresa Koszela, mgr
Ma³gorzata Drozd, mgr Ewelina JaworekCabaj.
p
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Sprintem do maratonu
30

października dzieci z Publicznego Przedszkola w Wolicy Piaskowej wzięły udział w I Ogólnopolskim
Maratonie Przedszkolaków pod hasłem „Sprintem do maratonu”. Jego celem było popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu.
Przygotowania do tego wydarzenia trwa³y od samego rana, rozemocjonowane dzieci dopytywa³y siê: „Kiedy wreszcie pójdziemy na salê gimnastyczn¹?”. Po zdrowym,
po¿ywnym, sportowym œniadaniu wychowawczynie grup przybli¿y³y dzieciom ideê
maratonu. Opowiedzia³y o bezpieczeñstwie zwi¹zanym z udzia³em w imprezach

sportowych oraz zasadach fair play w sporcie i kibicowaniu. Nastêpnie wszyscy zawodnicy przebrani w sportowe stroje udali siê na salê gimnastyczn¹, gdzie otrzymali
numery startowe. Bieg po zdrowie poprzedzi³a rozgrzewka, podczas której nasi milusiñscy z wielkim zaanga¿owaniem wykonywali wszystkie æwiczenia. Nastêpnie ka¿-

Dzieńdyń!

W dni poprzedzaj¹ce œwiêto dyni zaczê³y
przybywaæ do przedszkola i szko³y spore
dynie oraz prace poœwiêcone temu warzywu. Po wystêpie zespo³u wokalnego i scence kl. V rozpoczê³y siê zabawy i konkursy:
wa¿enie dostarczonych dyñ, wybór dyniowego dziwaka i najciekawiej wydr¹¿onej
dyni, recytacja wierszyków, prezentacja potraw. Oprócz tego dzieci i uczniowie zmierzyli siê ze slalomowym toczeniem ciê¿kich
dyñ, wybieraniem dyniowych ziarenek spoœród ró¿nych typów nasion i rysowaniem
dyniowego pola. Przygl¹dali siê te¿ robieniu przez pani¹ Magdê d¿emu, oczywiœcie
dyniowego, którego mo¿na by³o skosztowaæ
na koniec imprezy. Uczestnicy konkursów
otrzymali nagrody, z których wiele po³yskiwa³o odblaskowo, zapewniaj¹c, ¿e bêd¹ sygnalizowaæ obecnoœæ pieszego na drodze,
chroni¹c jego bezpieczeñstwo.
p
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października 2015 r. odbyło się Pierwsze
Spotkanie z Dynią, czyli Dzieńdyń, coś zupełnie innego niż anglosaskie Halloween. Postanowiliśmy dostosować się do zmian w otaczającym
nas świecie i zaproponowaliśmy nowość w kalendarzu imprez.
Do tej pory, jesieni¹ obchodziliœmy Œwiêto Pieczonego Ziemniaka, sta³o siê ono tradycj¹ szko³y. Na wiosnê tego roku zorganizowaliœmy wieczorne spotkanie czytelnicze,
którego tematem by³a dynia. Przy tej okazji rozdaliœmy nasiona tego ze wszech miar
zaskakuj¹cego warzywa, z propozycj¹ jego
uprawy. Gdy nasta³ czas zbiorów, dzieci
otrzyma³y informacjê o imprezie i proponowanych konkursach.

Eko-lekcje w Czarnej Sędziszowskiej

M

obilna pracownia w Szkole Podstawowej
w Czarnej Sędziszowskiej, która powstała
dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Rzeszowie przy udziale finansowym
i merytorycznym Gminy Sędziszów Młp. już służy
uczniom. Zaprojektowana w technologii bezprzewodowej, zwiększa możliwość wykorzystania komputerów w salach lekcyjnych, a także poza szkołą.
Zakupione wyposa¿enie i programy s³u¿yæ bêd¹ realizacji zajêæ dydaktycznych
w kl. I-VI. Przyczyni siê to do podniesienia
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wiedzy przyrodniczej i ekologicznej zwi¹zanej z ochron¹ przyrody u wszystkich
uczniów szko³y podstawowej, propagowania idei ochrony œrodowiska wœród mieszkañców miejscowoœci i gminy. Mobilna pracownia internetowa, zakupione oprogramowania, tablice informacyjne oraz pozosta³e elementy umo¿liwi¹ przygotowanie
i uruchomienie wirtualnej œcie¿ki przyrodniczej w czerwcu 2017 roku.
Nauczyciele i uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Czarnej Sêdziszowskiej rozpoczêli realizacjê zadañ ju¿ od pocz¹tku wrze-

dy z uczestników zaj¹³ miejsce na stracie
i gdy pad³a komenda „START”, mali maratoñczycy z uœmiechem na ustach ruszyli.
£¹cznie w maratonie wziê³o udzia³ 34 zawodników w wieku 3-6 lat, a pokonany
³¹cznie przez nich dystans wyniós³ 18360
metrów. Po ukoñczonym biegu przedszkolaki uzupe³ni³y kalorie, zajadaj¹c siê pysznymi ciasteczkami owsianymi, a wszystko
po to, by mieæ si³y do wejœcia na podium
dla zwyciêzców, gdzie ka¿dy z nich otrzyma³ medal, pami¹tkowy dyplom oraz gromkie oklaski od kolegów i kole¿anek.
Taki rodzaj aktywnoœci sportowej bardzo spodoba³ siê naszym wychowankom
i mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku uda
nam siê zorganizowaæ kolejny przedszkolny maraton.
Ewelina Siedlecka p

œnia 2015 r. Podczas zajêæ wykorzystuj¹ laptopy, tablicê interaktywn¹ oraz programy
multimedialne. W czasie zajêæ terenowych
prowadzone s¹ obserwacje przyrodnicze
oraz zbierane materia³y do obserwacji mikroskopowych. We wrzeœniu odby³o siê spotkanie z ornitologiem p. Józefem Cioskiem
z Rzeszowa, który opowiedzia³ uczniom naszej szko³y o historii pojawienia siê ba¿anta
na terenie Polski, zwyczajom tego ptaka
i ciekawostkom z jego ¿ycia. Praca na bie¿¹co dokumentowana jest przez uczniów.
Opracowane materia³y pos³u¿¹ do realizacji przedmiotowej podstawy programowej
przez kolejne lata i do organizacji konkursów wojewódzkich.
p
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NASZE KLIMATY

Listopadowi
opiekunowie
„Dawno œwiêty Wawrzyniec pootrz¹sa³ orzechy,
W ca³ym polu goœciniec, nie masz na nim uciechy.
Przeszed³ sierpieñ i wrzesieñ, k³osków, kwiatków ju¿ nie ma,
Jednak piêkna ta jesieñ, chocia¿ za ni¹ tu¿ zima.”

L

istopad jest miesiącem pól opustoszałych i drzew,
które straciły swe barwne liście. Jeśli jest inaczej, wówczas należy się spodziewać dokuczliwej
zimy: „Gdy w listopadzie liść późno spada, długą
zimę zapowiada”, „Kiedy w listopadzie liść na brzozie się trzyma, to będzie długa oraz ostra zima”,
„Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew się utrzymuje, to jeszcze w maju wiatr i śnieg dyktuje.”
Niezale¿nie od rodzaju wró¿b i prognoz
nasi przodkowie skrzêtnie zabiegali, by
przed t¹ nieprzyjazn¹ por¹ roku sowicie
zaopatrzyæ w³asne spi¿arnie. Niegdyœ mieszkañcy dworów i chat wiejskich byli w³aœciwie samowystarczalni. Nie zmarnowali ani
skrawka ziemi nadaj¹cej siê pod uprawê.
Hodowali wiele zwierz¹t, które zwyczajowo na przedzimiu ubijali. Dzia³o siê tak
g³ównie w maj¹tkach szlacheckich. Zapasy
miêsiwa umieszczano w lodowniach, wêdzono je, solono b¹dŸ suszono. W Europie
Œrodkowej wyj¹tkow¹ czci¹ otaczano œw.
Marcina. Jego kult znany by³ na ziemiach
polskich. Ten pobo¿ny biskup z Tours urodzi³ siê w Panonii na Wêgrzech w roku 317.
Zachowa³a siê opowieœæ o jego litoœciwym
zachowaniu wobec napotkanego ¿ebraka.
Widz¹c jego lichy przyodziewek, odda³
czêœæ swego ¿o³nierskiego p³aszcza. Potem
we œnie zobaczy³ Chrystusa w tym¿e okryciu. Dobroduszny œw. Marcin jest zatem
opiekunem biednych, a tak¿e lubianym
obroñc¹ wiejskich zagród, zwierz¹t gospodarskich, ludzkiego dobytku. Ongiœ w naszym kraju powszechne by³y obchody œwiêtomarciñskie – wi¹za³y siê one z jesiennym
ubojem g³ównie byd³a i gêsi. Z tej okazji
urz¹dzano okaza³e uczty. Etnografowie
w tym zwyczaju upatruj¹ echa pradawnych,
rytualnych ofiar sk³adanych bogom w podziêkowaniu za dostatek. W czasie uczt
raczono siê pieczonym miêsiwem. Po wielu wiekach znano przys³owie: „Na œwiêtego
Marcina najlepsza gêsina”. Zwracano przy
tym uwagê na barwê pozostawionych koœci. Jeœli by³y bia³e, przepowiada³y œnie¿n¹
zimê, ciemne – b³otnist¹, a plamiste –
zmienna pogodê. Dawna ikonografia
przedstawia œw. Marcina w towarzystwie
gêsi. Jedna z legend g³osi, i¿ te w³aœnie ptaki zdradzi³y kryjówkê skromnego Marcina,
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kiedy pragn¹³ schroniæ siê przed czekaj¹cymi go godnoœciami.
Czêœciej spotykane s¹ obrazy, na których
widnieje œwiêty siedz¹cy na siwym koniu.
Uwa¿ano bowiem, ¿e: „Od œwiêtego Marcina zima siê poczyna”. Bacznie obserwowano pogodê w dniu 11 listopada. Znane
u nas porzekad³o mówi, i¿ jeœli wtedy spadnie œnieg i œw. Marcin przyjedzie na siwku,
nale¿y oczekiwaæ zimy bia³ej i surowej. Gdy
zaœ na wronym czyli karym – najbli¿sze miesi¹ce bêd¹ pochmurne, deszczowe i raczej
ciep³e: „Gdy wiatr wschodni na œwiêtego
Marcina, bêdzie ostra zima”, „Kiedy mg³y
siê œciel¹ w dniu œw. Marcina, nastanie ciep³a i bezœnie¿na zima”, „Œwiêty Marcin
z deszczami, lekka zima przed nami”.
Szczodrym opiekunem wsi szlachetnej by³
œw. Hubert, którego œwiêto przypada w trzecim dniu listopada. Urodzony w Gaskonii
w roku 655 przysz³y œwiêty w m³odoœci prowadzi³ iœcie hulaszcze ¿ycie, przepe³nione
rozrywkami, zw³aszcza polowaniami. Jak
g³osi legenda, swe postêpowanie zmieni³
w chwili, kiedy ukaza³ mu siê jeleñ z jaœniej¹cym krzy¿em umieszczonym w koronie
poro¿a. Hubert – pasjonat ³owów, podj¹³
studia teologiczne, staj¹c siê wiernym s³ug¹
Bo¿ym. Od dawna myœliwi uwa¿aj¹ go za
swojego patrona, a malarze chêtnie ukazuj¹ jego wizerunek. Najczêœciej przedsta-

wiaj¹ go padaj¹cego na kolana obok rumaka i psów. Jak wiadomo, szlacheckie
i królewskie polowania by³y ulubion¹ rozrywk¹ mo¿nych. Nasilenie ³owów przypada³o w³aœnie na listopad. Mia³y one wtedy
bardziej materialny wymiar. G³ównym celem by³o zgromadzenie zapasów miêsa na
zimê. Zachowane przys³owie mówi: „Kiedy
swego czasu go³y las nastaje, œw. Hubert
z lasu ca³y obiad daje”. £owcy szczycili siê
bowiem, i¿ oprócz smakowitej dziczyzny „na
kuchniê” trafiaj¹ te¿ przysmaki w postaci
jagód, grzybów, orzechów, miodu „leœnej
pszczo³y”. Zima raczej nie sta³a na przeszkodzie w prowadzeniu polowañ. Byæ
mo¿e z tego powodu œw. Hubert nie wniós³
wielu przys³ów prognozuj¹cych przysz³¹
aurê. Jedno z nich mówi: „Gdy œw. Hubert
nie zabieli pola, tak bêdzie do œw. Andrzeja
Aposto³a”.
„Wszytkoæ na tym tu œwiecie dobre z Bo¿ej rêki,
Wiêc za wszystko Mu przecie przynale¿¹ siê dziêki.
Za snop ka¿dy zebrany w krwawym pocie corocznie
I za zagon zorany, co pod œniegiem odpocznie”.
W tekœcie zosta³y wykorzystane fragmenty
poezji Emilii Lei.
Tekst i ilustracje Maria Wilczok p
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Zmienne szczęście siatkarzy
PZL Sędziszów w II lidze
P

o znakomitym starcie w II lidze sędziszowscy
kibice siatkówki z nadziejami czekali na udaną
inaugurację siatkarzy PZL Sędziszów przed własną
publicznością. 3 października 2015 r. o godz. 18.00,
w hali sportowej naszego Liceum, stawiło się 200
osób, aby dopingować zespół w meczu II kolejki
z Wisłokiem Strzyżów. Gospodarzom kibicowali m.in.
wicestarosta Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego Bernadeta Frysztak, burmistrz Sędziszowa Młp.
Bogusław Kmieć, zastępca burmistrza Sędziszowa
Młp. Wiesław Wojdon, a także członek Rady Nadzorczej PZL Sędziszów S.A. Waldemar Lenius.
Ju¿ pierwszy set by³ zapowiedzi¹ ogromnych emocji. Micha³ Bilski zdoby³ dla gospodarzy inauguracyjny punkt, kolejne dwa
dla PZL by³y bezpoœrednio z zagrywki, prowadzenie 4-1 i… 4-5. Goœcie zaczêli zyskiwaæ 3-4-punktow¹ przewagê. Jednak ambitnie graj¹cy gospodarze doprowadzili do
remisu i dramatycznej koñcówki, w której,
mimo i¿ przegrywali 20-22 wygrali seta
25-23. Dwa ostatnie punkty zdobyli: asem
serwisowym Kamil Warzocha i Micha³ Bilski. Warto zaznaczyæ, ¿e w tym secie gospodarze a¿ piêæ punktów uzyskali bezpoœrednio z zagrywki, ale i szeœæ zagrywek zepsuli.
Drugi set zacz¹³ siê Ÿle. PZL przegrywa³ 14, ale póŸniej sêdziszowianie ambitnie gonili wynik i w drugiej po³owie seta zdobyli przewagê, wygrywaj¹c go 25-21, mimo kolejnych
szeœciu zepsutych zagrywek. W zespole goœci szwankowa³o w tym czasie przyjêcie.
Gdy w trzecim secie przewaga punktowa gospodarzy uros³a do 19-16. Wydawa³o

siê, ¿e nic ju¿ nie jest w stanie odebraæ im
trzech punktów. I wtedy coœ w ich grze siê
zaciê³o. Stracili 6 punktów z rzêdu i mimo,
i¿ wyrównali 24-24, dwa ostatnie ciosy zadali goœcie.
Stare siatkarskie porzekad³o mówi: kto
nie wygrywa w trzech setach…, i ponownie przegrany set, znów 24-26. A w tie-breaku, bardziej doœwiadczony zespó³ trene-

ra Ivana Ilica zwyciê¿y³ 15-13 i w ca³ym
meczu 3-2. Mimo przegranej, siatkarze PZL
utrzymali czwart¹ lokatê w tabeli, z dorobkiem 4 pkt.
PZL Sędziszów – Wisłok Strzyżów 2-3
(25-23, 25-21, 24-26, 24-26, 13-15).
PZL Sêdziszów: Polek, Bilski, Groszek,
Kochan, Warzocha, W. Rusin, Samolewicz
(libero) oraz Hada³a i Kubas.
Tydzieñ póŸniej, 10 paŸdziernika, w Sanoku w starciu z liderem i g³ównym pretendentem do awansu do I ligi, lepsi okazali siê gospodarze. TSV Mansard TransGaz Travel wygra³ z PZL Sêdziszów 3-0 (2513, 25-17, 25-18), umacniaj¹c siê na fotelu
lidera.
Drugi mecz u siebie – i znów dreszczowiec, tym razem z happy endem. W czwartej kolejce, 17 paŸdziernika, PZL Sêdziszów
pokona³ AKS V LO Rzeszów 3-2 (25-19,
14-25, 25-15, 22-25, 15-9). A w pi¹tej serii
gier, 23 paŸdziernika, lepszy okaza³ siê Contimax MOSiR Bochnia, wygrywaj¹c z PZL
3-1 (25-21, 21-25, 25-19, 25-20).
Po piêciu kolejkach, liderem tabeli pozostaje TSV Mansard TransGaz Travel Sanok, z dorobkiem 15 pkt. (sety 15-0). PZL
Sêdziszów zajmuje 7. miejsce, gromadz¹c
6 pkt. (sety 9-11).
Mariusz Kazior p
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Nagrody burmistrza dla sportowców
12

października br. burmistrz Sędziszowa
Małopolskiego Bogusław Kmieć zaprosił do
Urzędu Miejskiego piłkarzy UKS PIAST Wolica Piaskowa oraz siatkarzy PZL Sędziszów. Spotkanie
było okazją do gratulacji i wręczenia nagród za osiągnięcia, a w szczególności za awanse wywalczone
w sezonie 2014/2015.
W sali œlubów Urzêdu Stanu Cywilnego
goœcili przedstawiciele pi³karzy Wolicy Piaskowej oraz siatkarze PZL Sêdziszów wraz
z trenerami i prezesami klubów. Burmistrz
Bogus³aw Kmieæ wspólnie z zastêpc¹ burmistrza Wies³awem Wojdonem oraz sekretarzem gminy Janem Maroniem wrêczy³
wszystkim listy gratulacyjne, upominki oraz
nagrody pieniê¿ne dla klubów. Pi³karze
UKS PIAST Wolica Piaskowa otrzymali je
za szczególne osi¹gniêcia sportowe, a szczególnie za awans do A klasy Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w sezonie 2014/2015, natomiast siatkarze PZL Sêdziszów za awans
do II ligi Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej
wywalczonego w sezonie 2014/2015.
Po oficjalnej czêœci by³a chwila, by porozmawiaæ o sukcesach i pora¿kach dru¿yn, a tak¿e podzieliæ siê wra¿eniami z meczów.
p

Darek Januś
obronił mistrzostwo Polski

Na

Mistrzostwach
Dariusz Januś, zawodnik sekcji podnoszenia
sędziszowskiego Klubu
Sportowego Lechia obronił
tytuł Mistrza Polski Seniorów. Szczęśliwe dla Darka
zmagania odbyły się w Łukowie w październiku br.

W Hali Sportowej im. Janusza Kowalczyka przy Gimnazjum nr 2 w £ukowie odbywa³y siê mistrzostwa Polski mê¿czyzn. W kat.
62 kg (9 zawodników) o kolorach medali

decydowa³ kilogram. Triumfator – Dariusz
Januœ, zawodnik sêdziszowskiej Lechii w
dwuboju zaliczy³ 240 kg (105 kg + 135 kg),
i o 1 kg wyprzedzi³ Piotra Poniedzia³ka (Pro-

mieñ Opalenica) 239 kg (105 kg + 134 kg),
br¹z przypad³ Dominikowi Kwapiszowi(KU
AZS AJD Czêstochowa) 238 kg (105 kg +
133 kg). W pierwszym z bojów ca³a trójka
wyrwa³a ten sam ciê¿ar (105 kg). Tu o kolorze decydowa³a waga cia³a. Dariusz Januœ
zwyciêstwem sprawi³ swojej Lechii Sêdziszów M³p. piêkny prezent na jej 100-lecie!
p
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Majka Jeżowska zaśpiewała
dla chorego chłopca
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października br. Hala
Widowiskowo-Sportowa przy sędziszowskim Liceum Ogólnokształcącym rozbrzmiewała muzyką. Na scenie wystąpiła Majka Jeżowska, a przy jej utworach tańczyło, skakało i bawiło się kilkaset dzieci z gminy. Był to
koncert charytatywny dla
ciężko chorego 14-latka.
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Koncert zorganizowa³ Wydzia³ Edukacji,
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Ropczycach. Przy piosenkach Majki Je¿owskiej doskonale bawi³o siê kilkaset dzieci z gminnych szkól i przedszkoli. Piosenkarka wykona³a utwory zarówno te starsze, które pamiêtaj¹ starsze pokolenia, jak
i te z najnowszych p³yt. Gratulowa³a te¿
dzieciom zaanga¿owania w pomoc choremu koledze. Za wspania³y wystêp gwieŸdzie
podziêkowa³a Bernadeta Frysztak, wicestarosta powiatu ropczyckiego, Stanis³aw Skiba, dyrektor Wydzia³u Edukacji, Kultury i
Sportu starostwa, a tak¿e Bogus³aw Kmieæ,
burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego. Po
zakoñczeniu koncertu Majka Je¿owska
rozdawa³a autografy.
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